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Side 3 

1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Det grønne Gentofte

  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01353 

 

Resumé 
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Det grønne Gentofte forelægges Bygnings- 
og Arkitekturudvalget, Teknik – og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. 
Kommissoriet behandles i Bygnings - og Arkitekturudvalget, Teknik - og Miljøudvalget og 
Økonomiudvalget på et fællesmøde den 29. april 2019 og derefter på og 
Kommunalbestyrelsens møde i maj 2019. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. december 2018 dagsordenens 
punkt 19, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet for opgaveudvalget Det grønne Gentofte.  
Louisa Schønnemann Bøttkjær og Bente Frimodt-Møller blev enstemmigt udpeget til at 
indgå i forberedelsen af kommissoriet. Louisa Schønnemann Bøttkjær og Bente Frimodt-
Møller har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.  
Formålet med opgaveudvalget er, at der formuleres en række ideer og anbefalinger til, 
hvordan det samlede æstetiske og grønne helhedsindtryk af området, hvor villahaverne 
møder vejene, kan bevares og udvikles som grønne strøg. Ideerne og anbefalingerne skal 
tage udgangspunkt i et overordnet hensyn om, at Gentofte bevares og udvikles som en 
grøn kommune, hvor der er fokus på bæredygtighed og borgernes livskvalitet.  
Med udgangspunkt i et overordnet mål om at Gentofte bevares og udvikles som en grøn 
kommune, skal udvalget komme med ideer og anbefalinger til: 

 Hvordan villaområdernes æstetiske og grønne helhed kan bevares og udvikles, 
således at villakvartererne også i fremtiden kan bidrage til bæredygtighed og 
borgernes livskvalitet 

 Hvordan villaområdernes grønne kvaliteter i området, hvor villahaverne møder 
vejene, kan bevares og udvikles 

 Hvordan træer i villahaver og på villavejene mest hensigtsmæssigt kan spille en 
rolle i det bevaringsværdige helhedsindtryk af villaområderne som et vigtigt element 
i det grønne Gentofte 

 Hvordan udvalgets anbefalinger kan fremmes i en konstruktiv dialog mellem 
borgere og kommunen 

Ideerne og anbefalingerne skal tjene til inspiration og som dialogredskab for borgere og 
kommune. I udvalgets arbejde kan det inddrages, hvordan de historiske alleer og anden 
træplantning på vejarealer kan indgå i kommunens grønne struktur.  
Udvalget skal ikke forholde sig til større offentlige naturområder, såsom parker, skove, 
moser, sportsarealer og kirkegårde. 
Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 
borgere. 
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere. 
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 3. kvartal 2019 og afsluttet 3. kvartal 2020. 
 



 

Side 4 

 

Indstilling 
Louisa Schønnemann Bøttkjær, Bente Frimodt-Møller og Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Bygnings - og Arkitekturudvalget,  Teknik - og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
At udkast til kommissorium vedtages.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. KOMMISSORIUM Opgaveudvalget Det grønne Gentofte  (2911199 - EMN-2019-01353) 

2. Bilag til godkendelse - rekrutteringsplan (2909436 - EMN-2019-01353) 
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